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65. 

Rozporządzenie Ministra ZdroVl~a Publicz
n~gQ i Ministra Pracy i . Opieki Społecznej 

z . dnia 15 grudnia 1922 r. 

wprzedmiocłe nadzoru państwowego nad ka
sami chorych w zakresie '· lecznictwa na obsza
rze' województw: poznańskiego i pomorskiego. 

.", 

,:. : t:ła mocy art. 97-99 i 105 ustawy z dn. 19 maja 
1920 ~ o obowiązkowe m ubezpieczeniu na wypa
de~ choroby (Dz. U. R. P,. N2 44, poz. 272 i Dz. 
Urz~d. Min. b. Dzieln. Prusk.r~ 1920, 'N2 45) .oraz 
art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922x. w przedmio
cie ' zniesienia Ministerstwa b. Dzielnky Pruskiej (Dz. 
U. R P. N!ł 30, poz. 247) . zarządza się co następuje: 

" § 1~ , Naczelnik (dy.rektor) wojewódzkiego urz~
du'Zdrowia jest delegatem Ministerstwa Zdrowia PU
bliCznego<lo właściwego okręgowego urzędu ubez
piec~eń, oraz w myśl art. 99 ustawy z dn. 19 maja 
1920 l . wchodzi w skład okręgowego urzędu , ubez
pieczeń i współdziała z nim w wykonywaniu nadzo
ru nad . lecznictwem. 

Deleąatowi Ministerstwa ' Zdrowia Publicznego 
do okr~gowego urzędu ubezpieczeń służy, z upoważ
nienia tegoż urzędu, prawo powierzenia pewnych 

. czynności, dotyczących wykonywania nadzoru nad 
lecznictwem kas chorych, poszczególnym podwład
nym mu urzędnikom, a mianowicie: inspektorowi le
karskiemu, farmaceutycznemu i lekarzowi powiato
wemu. 

. § 2. :" Delegat Ministerstwa Zdrowia Publiczne' 
go do okr~gowego urzędu ubezpieczeń korzysta ze 
wszelkich potrzebnych w zakresie jego działania spra
wozdań, komunikatów i innych materjałów, dotyczą
cych .. działalności kas chorych w dziedzinie lecznic
twa, ~tóremi okr,ęgciwy urząd ubezpieczeń rozpo
rządza. ' 

'§ ' 3. ' W. wypadkacł;t dosŁrze-ienia usterek lub 
nieprGlwicHowości w działaniu kas , chorych w dziedzi
nie lecznictwa; spraw zdrowotnych i higjeny społecz
nej, delęg~t Ministerstwa Zdrowię., Publicznego w okre,
gowym urzędzie ubezpieczeń ma prawo, w granicach 
zasadniczęj ustawy sanitarnej; stawiać wnioski, które 
winny byt: llwzględnione w zarządzeniach okręgowe
go urzędu ubezpieczeń w granicach jego kompe
tencji. 

§4 • .. ' Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z ,dnJem o,-głoszenia i obowiązuje na dbszarze 
województw: poznańskiego i: pom~rskiego. ' 

Minister Pr~cy i Opieki Społecznej: L. Darowski 

MlnisterZdtowia Publicznego: Cl;odźko 
I 
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Rozporządzenie ' Ministra Zdrowia Publicz-
nego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

l. 

z . dnia 15 grud~ia 1922 r. 

w przedmiocie opustu od cen oznaczonych 
w taksie aptekarskiej za lekarstwa wyda wane 
na koszt kas chorych i wydawania tych łekarstw 
na obszarze województw: poznańskiego r po-

morsidego. 

Na mocy art. 43 p. IV i art. 97 ustawy z dnia 
19 maja 1920 r.o ·obowiązi<owem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby (Dz. U" '· R. P. N!:l 44, poz. 272 omz 
Dz. Urz. fIlin. b. Dzieln. Pr. r. 1920 N!:l 45), art. 2p. 13 
i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19'1ipca 
1919 r. (Dz. P . . P. P. N!:l 63, ' poz. 371) oraz art. 2 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. P& 30, 
poz. 247) zarządza się co następuje: 

§ 1. 21'\ lekarstwa, ' wydaviane na koszt kas cho
rych, działających na mocy ustawy z dnia 19 maja . 
1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek 
choroby (Dz. U.R. P. N2 44, poz. 272)" aptekarze, 
dzierżawcy lub odpowiecjzialni kierownicy aptek z pra
wem sprzedaży lekarstw, obowiązani są obliczać , cenę • 
według ogólnej taksy aptekarskiej, względnie według 
zasad wskazanych w rozporządzeniach dotyczących 
taksy i odliczać 15010 od ceny lekarstw, przepisanych 
w formie recept, a 5% od ceny środków laczniczycb 
lub opatrunkowych; przepisanych nie , w formie re-
cepty (sprzedaż o.drę:czna). , . 

W tych ' miejscowościach (osiedlach), w których 
dana kasa chorych posiada własną aptekę, pr/iygo
towującą lekarstwa w~dług recept , lekarzy, wy·żej wy
mienione osoby mogą zamiast wskazanych 15% od
liczać tylko 50f0 ód cen obowiązującej taksy apte
karskiej. 

§ 2. Zarządy kas chorych, ci ile nie pł~cą , za 
lekarstwa i inne ,środki bezpośrednio przy , ich 'pobie
raniu, winny regulować rachunki w ciągu 40 dni od 
dnia podania ich przez apteki. W razie, regulqwania 
rachunków po tym . termióie, kasy chorych .nie ko
rzystają z ustępstw, określonych ' w § 1 niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 3. f\pteki publiczne obowiązane są ~tos,OW- ,< 
nie do rozmiarów czynności posiadać dostateczne 
zapasy środków leczniczych, wyszczególnio"nyc,h w za
łączonym wykazie, oraz ' środków opatrunkowych 
i wydawać je na żądanie kas chorych z zachowaniem 
kolejności otrzymanych przez aptekę z~mówiel'i. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze, wchodzi w'żyde 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze 'woje
wództw: poznańskiego i pomorskiego. Dotychczasowe 
przepisy, o ile są sprze'czne z postanowieriiami : n~
niejszego rozporząązenia tr,acZł moc obowiązującą. 

Minister Zdrowia Publicznego: Cl;o,dźko .. 
Minister Pracy i Opi':;!ki Społecznej: L. Darowski 
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